
 
1er   de   primària  

natalia.cusco@santjeroni.org  
 

Setmana   del   11   al   18   de   maig  
 
CATALÀ  

● LECTURA :   Lectura   diària   30'   dels   contes   que   us   agradin.   

● ESCOLTA :   Escolteu   i   mireu   bé   aquesta   faula   de    la   llebre   i   la   tortuga .   Què   ens  

ensenya   aquesta   història?    https://www.youtube.com/watch?v=UuVP4hqcuUI  

● ORTOGRAFIA :   Llibre   Món   Ortogràfic:   pàgines    67    i    68 .  

● ESCRIPTURA :   imprimiu   fitxa.  

● CAL·LIGRAFIA :    imprimiu   fitxa   per   repassar   i   copiar   (bona   lletra)  

● COMPRENSIÓ :   imprimiu   fitxa.   És   comprensió   del   llibre   “El   Petó   de   l’Antonieta”   

CASTELLÀ      gloria.esteve@santjeroni.org  

¡Hola   fantasmas   de   primero!   Esta   semana   os   mando   una   lectura   muy   divertida   sobre   una  
gallina   que   se   llama   Marcelina.   Primero   la   leéis   un   par   de   veces   solitos   y   después   un  
adulto   os   la   puede   leer   en   voz   alta.   Después   respondéis   a   la   comprensión   lectora.  
 
https://drive.google.com/file/d/1S4lr7U1hQLAXsZqj9V8kCasDHm8US96a/view?usp=shng  

 
 

ANGLÈS    sandra.querol@santjeroni.org  

Hello   students,   we   continue   with   the   ANIMALS  
1. Watch   the   video    https://www.youtube.com/watch?v=25_u1GzruQM  
2. Make   a   draw.   (   fes   un   dibuix)   

 
*Envieu   un   correu   amb   una   foto   del   dibuix)  

MATEMÀTIQUES  

Imprimiu   les   fitxes   de   mates   del   bloc.   Equivalen   a   les   pàgines   70,   71,72   i   73   del   quadern  
1.3.   (numeració,   càlcul   i   mesura   del   temps   -rellotge   i   calendari-)  
 
Atenció!!   a   plàstica   veureu   la   proposta   de   fer-vos   un   rellotge   per   practicar   les   hores.   
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MEDI   NATURAL   I   SOCIAL  

1r   Mira   el   Power   Point   dels   animals   (tercera   part)  
2.   Imprimiu    fitxes   de   “deures   medi   animals”.  
 

MÚSICA  

Aquí   hi   teniu   les   tasques   de   música  
https://view.genial.ly/5eb47f487a63a60d7e714bbd  
 
Em   podeu   enviar   el   treball   de   pulsacions,   o   com   canteu   la   cançó,   o   bé   què   us   a  
semblat   l’activitat…   a    meritxell.cuyas@santjeroni.org  
 
 

PLÀSTICA  

Aquesta   setmana   us   proposem   fer   una   manualitat   per   aprendre   les   hores.   Es   tracta   de  
fer-vos   un    rellotge   d’agulles .   Jugueu   i   practiqueu   molt.   Aquí   hi   ha   l’enllaç   que   us   explica  
el   material   que   necessiteu   i   els   passos   a   seguir   per   fer-lo.   
 
https://www.sortirambnens.com/manualitats-infantils/manualitats-segons-el-material/paper 
-i-cartolina/aprenem-les-hores/  

 

EDUCACIÓ   FÍSICA  

Una   mica   d’exercici   per   fer   a   casa   en   família   i   aprendre   com   es   mouen   els   i   les   súper   heroïnes:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKaawxjN3yM  
 

CONNEXIÓ   MEET  

Ens   connectem   dimarts   12   a   partir   de   les   16h:  
 
1r  grup  a  les  16:00:  Mohamed,  Kevin  B.,  Pau,  Llàtzer,  Leire,  Albert,  Lutz  i               
Montserrat.  
 
2n   grup   a   les   16:30:Elsa,   Rayan,   Pere,   Roc,   Joel,   Abril,   Nil   i   Daniel.  
 
3r   grup   a   les   17:00:   Carla,Nerea,   Irina,   Ivet,   Diego,   Kevin   R.,   Tià   i   Isaac.  
 
L’enllaç:    https://meet.google.com/jjn-nejv-bvc  
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